
Uchwała Nr XII/54/2021 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” 

z dnia 28 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2020 r.  

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a, ust.1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) 

art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz § 9 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 

2000” (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2020 roku, poz. 625) 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego „NIDA 2000” 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2020 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe 

Związku Międzygminnego „NIDA 2000” wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2020 rok. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku  

mgr inż. Sławomir Kowalczyk 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XII/54/2021 

 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”  

z dnia 28 czerwca 2021 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” za 2020 r.  

 

 

 Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 roku poz. 305) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” rozpatruje 

i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku 

Międzygminnego „NIDA 2000” w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym. Komisja Rewizyjna Związku, zgodnie ze swoimi ustawowymi uprawnieniami 

dokonała analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 

wraz z informacją o stanie mienia, zapoznała się też z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu. Na tej podstawie pozytywnie zaopiniowała 

obydwa sprawozdania przedłożone przez Zarząd Związku.    

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.   

 

 


